
Van de Dorpsraad 
  
Het monument staat  
Het is een maand geleden in gebruik genomen en iedere dag vertelt het monument bij de in- en 
uitgang van Linden aan elke voorbijganger het verhaal.  
Toen de Dorpsraad het al vaker geopperde idee oppakte, hadden we geen idee hoe dat te doen. 
Terugkijkend is het een mooi proces geweest met een resultaat waar we als Lindenaren trots op 
mogen zijn. Dat dit mag, blijkt ook wel uit de reacties van ‘buiten’. Dat alles dankzij de inzet van 
velen. 
Het bestuur van de Dorpsraad wil daarom iedereen bedanken die er op welke wijze dan ook aan 
heeft meegewerkt waarbij we ook nadrukkelijk de herdenking en de onthulling op 22 september 
betrekken. Ruud Schrijvershof en Jan van Essen zijn te omschrijven als de “geestelijke vaders” maar 
er waren meer hoofdrolspelers zoals Ton Keijzers als voorzitter van de contactgroep 
Geloofsgemeenschap Linden, initiatiefnemer van de manifestatie op 22 september.  
De geloofsgemeenschap en het comité Herdenking en Bezinning (m.n. Hennie Radt) hebben een 
groot aandeel gehad in de organisatie maar konden dat alleen dankzij de inzet van vele anderen uit 
Linden, waarbij ons Gilde zeker niet vergeten mag worden.  
Dorpsvereniging De Ganzeveer organiseerde een mooie avond voor de jongere jeugd met een film 
voorafgegaan door een goed verhaal van een oud-militair over de operatie Market Garden.  
 
Het was fijn te ervaren dat er ook veel spontane en soms onzichtbare medewerking was:op 
zondagochtend moest de koffie op tijd gezet en De Burcht na afloop weer op orde en gedweild. Wel 
waren de broodjes duidelijk zichtbaar van PURA CATERING een geweldige extra “sponsorgeste” van 
Jos.  
Niet zo zichtbaar waren de sponsors die financieel of in natura ondersteuning boden. In een 
voorlopige kostenopstelling komen we tot een bedrag van ca 10.500,- aan kosten, toch iets hoger 
dan begroot. Na aftrek van de financiële bijdragen zijn de kosten ruim 9.000, -. Zonder de bijdragen 
in de vorm van diensten en niet in rekening gebrachte kosten zou dat bedrag zeker meer dan 1000, - 
hoger zijn geweest. De Dorpsraad heeft naar schatting ook voor ca 500, - deelgenomen in de kosten 
van de activiteiten op zondag 22 september.  
Ook daarvoor zijn sponsors gevonden. Alle sponsors willen we hieronder graag noemen in een 
willekeurige volgorde: Flora Nova (Toon van Kessel), Fa Classens, Herberg De Pannecoecke, 
Restaurant De Romein, Pura (Jos Dennissen), Fa Hans Geurts, Gebr. Driessen, Fa Baaijens, Terraq  (de 
betoncentrale), Fa Kepser, het Vierdaagse Comité en het parochiebestuur.   
 
Het gaat in het geval van dit monument uiteindelijk om meer dan financiële waarden. Het gaat om 
respect en dankbaarheid voor vrijheid, vrede en veiligheid en om een culturele waarde.  
Het is een waardevol monument in Linden, van Linden, voor Linden en omgeving van de huidige en 
voor de nieuwe generaties.  
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